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و  یکشاورز شرفتیبا پ. باشدیو مهم مطرح م یمنبع ضرور کی عنوانبه رانیهمانند ا یدر مناطق خشک زیرزمینیآبمنابع 

 یکیکه  ن،یرامیآبخوان دشت ش یپژوهش به بررس نیشود. ا-یافزوده م ینیرزمیز هایآب تیبه اهم روزهروزب تیجمع شیصنعت و افزا

و مهم  یمنبع اصل زیرزمینیآب. پردازدی، م [1]شور بزرگ جهان اچهیدر نیاست، سوم هیاروم اچهیدر کنندهاحاطه زیآبر هایاز حوضه

و  تیجمع روزافزونبه علت رشد  زیرزمینیآب تیاهم. باشدیم نیرامیدر دشت ش یاهداف مختلف مانند شرب، صنعت و کشاورز یبرا

آب  تیفیک یابی. ارزشودیم شتریب زین روزروزبهمصارف مختلف  یانسان به آب برا یازمندی. ن [2]شودیم شتریب روزروزبه یمیاقل راتییتغ

 ازنظرمنطقه  نیساکن یعلت وابستگ. به  [3,4,5]دارد یآن بستگ استفاده ازآب به  تیفیک فیاست و تعر یسالمت عموم ضرور یبرا

مطالعات  یبرا یعیطب هایآب ییایمیش یکیزیف اتی. خصوصرسدیمبه نظر  یآن ضرور یبررس ،زیرزمینیآبو شرب به  یکشاورز

 شیپا هایشبکه یفیک هایدهدا یابیهنگام ارز زیرزمینیآب یمیش درویهدر  یعیطب راتییتغ .[6] مهم هستند یلیسالمت عموم خ

در نظر گرفته شود  دیشود،  با متأثرآبخوان  یتولوژیلممکن است از  ژهیو یپارامترها یباال برا هایکه غلظت طورهمان ،زیرزمینیآب
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همانند اختالط آب  یعی( عوامل طب2سنگ، )-آب وانفعاالتفعل( 1از ) متأثر یطورکلبهآب  ییایمیدروشیه. خواص ([7]

 یآب برا تیفیک یابیارز هایروش ازجمله. [8]دارد  یبستگ زیرزمینیآب( عوامل بشرزاد و نوع چرخه 3) ا،یو شور در نیریش

یانحالل خاک م یفشار اسمز شینمک در آب سبب افزا یباال ری. مقاد[9] باشدیم لکوسیو اگرامید ،یمصرف کشاورز

 . [10]گردد

 گذارد،یاثر م اهیکه بر رشد گ یو هواده یریبر ساختار خاک، نفوذپذ نیهمچن اهان،یدر رشد گ تأثیروه بر عال هانمک نیا 

با استفاده از  یمصرف کشاورز یآب برا تیفیک ازنظر نیرامیآب دشت ش ابعمن تیوضع یمطالعه هدف بررس نیدارد. در ا تأثیر

 .باشدیآن م لیدال یکل یو ... و بررس  ,PI, SARهمانند  یمختلف هایروش

شهر به  نیترکینزددارد. قرار  هیاروم اچهیدر یشرق هیحاش ،یشرق جانیاستان آذربا در غرب ییایجغراف ازنظر ن،یرامیدشت ش

برآورد شده است.   کیلومترمربع 34 تقریباًمساحت آبخوان (. 1)شکل  باشدیآن م یلومتریک 20، شهر آذرشهر و در العهموردمطمنطقه 

جزء  یمنابع سطح ازنظر موردمطالعه. منطقه رودمیبه شمار  هیاروم یدریاچه زیآبر یحوضهاز  یبخش ازنظر هیدرولوژیکیدشت  نیا

سال  کیدر طول  ندرتبهدارد که در منطقه وجود  البیو س نیرامیش یهانامبه  ل،ی. تنها دو مسآیدمی حساببه هیناح ریفق هایدشت

آمبرژه از نوع خشک و سرد است.  یبر اساس روش تجرب نیرامیشدشت  یمیاقل تیدارد. وضع انیهفته آب در آنها جر کیاز  شیب

منطقه  است. شدهداده( نشان 1در شکل ) یبردارنمونهمناسب نقاط  یراکندگمنطقه و پ یروستاها ران،یادر  موردمطالعهمنطقه  تیموقع

 است. البیو س نیرامیش اه،داشکسن، خانق یهانامبه  یاصل یروستا 4 یدارا موردمطالعه

 

 
-  

 زیحوضه آبر 100.000/1 شناسیزمین(. نقشه 2)شکل  باشدیم لومترمربعیک 198 تقریباً ن،یرامیدشت ش زیمساحت حوضه آبر

در حال حاضر هستند.  تأثیرگذار  یدر کشاورز شناسیزمینو  ییایجغراف تیاست. موقع شدهداده( نشان 2در شکل ) زین نیرامیشدشت 

نبودن منابع  لیاست. به دل فیضع یکشاورز ازنظربوده و  زارشوره ه،یاروم اچهیبه در یکینزد لیدل بهمنطقه  نیا یراضاز ا هایقسمت

مصارف شرب و  یمشکل دشت نبود آب مناسب برا ترینبزرگدر حال حاضر  ،یکمبود نزوالت جو نیو همچن یسطحآب 

 تأثیر ه،یاروم اچهیدر یسهند و فروافتادگ فشانیآتش تاز ارتفاعا ن،یمرایش هیناح شناسیزمین یکل دید کیاست. در  یکشاورز

 هایسنگمنطقه  نیاست. در ا شدهداده( نشان 2در شکل ) موردمطالعهمنطقه  زیآبر یحوضه شناسیزمین یاست. سازندها رفتهیپذ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

-نمونه اتیعمل. در [11]رخنمون دارند  یسشناسنگ یشناسنهیچنبود  یکسریتا عهد حاضر با  نیپرمکرتاسه،  ن،یمختلف کامبر

دقت  شیافزا یشد. برا آوریجمعدر دشت مناسب  عتوزی گرفتن نظر در با هاچاه و هاهمانند چشمه ینمونه از منابع مختلف 18 برداری

 کایاستاندارد آمر بر اساسل اص هایونی نییشدند. تع گیریاندازه بردارینمونهدر محل  و دما  EC, pHهمچون  ییکار، پارامترها

در  زیهر پارامتر ن یاست. واحد بکار رفته برا شدهدادهنشان  (1) جدول در هانمونه زیآنال یآمار هاییژگیاست. و شدهانجام [12]

  است. دهیدرج گردجدول فوق 

 
  

در  یشرق جانیآذربا ایمنطقهاز سازمان آب  نیرامیمنابع آب کل دشت ش هایابتدا داده بردارینمونه اتیانجام عمل یبرا

 هیشد.کل آوریمعجر دشت سنمونه از سرا 18را داشته باشد،  عیتوز نیبهتر برداری¬نمونه نکهیا ی. برادیاخذ گرد 92 زییپا

در  یبردارنمونهکار، ظروف  تیفیبهبود ک ی. برارفتیصورت پذ زیدانشگاه تبر یعیطب لومدانشکده ع شگاهیدر آزما های¬شیآزما

ا و دم pH ،ECهمانند  یپارامترها یدرجا یرگیبا اندازه بردارینمونهشستشو قرار داده شد. در نقطه چند بار مورد  بردارینمونهمکان 

 م،یسد م،یپتاس م،یزیمن م،ی: کلس ازجملهآب  یفیک موردنظر ی. پارامترهامیرآمدحساس ب یلیخ یپارامترها یرگیدر اندازه یسع

 شیدقت آزما. [12] اندشدهیو بررس نییاستاندارد تع یهاروشکه توسط  باشندیم تراتی، سولفات، کلرات و نکربناتیبکربنات، 

 %5 از هانمونه هیکل یتوازن بار برااست. مقدار  دهیگرد چک [13]آب بر اساس روش  هاینمونه ههم یزن بار براتوا ازنظرها نمونه

 بوده است. اعتمادقابلو  قبولقابل زهایآنال جینتا ریتفاس نیو با ا باشدمیکمتر 
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 - TDSmg/l  

 آماره توصیفی

 واریانس میانگین حداکثر حداقل پارامترها

Ca (meq/l) 62/70 1365/00 101/25268 184537/890 

Mg (meq/l) 18/28 371/50 28/79116 14920/754 

Na (meq/l) 4/87 1589/00 115/57252 240426/141 

K (meq/l) 0/68 14/35 0/98673 17/525 

HCO3 (meq/l) 70/72 2708/00 156/98230 443581/974 

SO4 (meq/l) 0/87 13/01 0/79958 11/508 

Cl (meq/l) 47/11 4285/00 356/29408 2285018/547 

EC (µmhols) 700/00 12830/00 951/82526 16307483/987 

Ph 6/20 8/65 0/16872 0/512 

TDS 424/83 7696/70 624/00573 7008896/657 

SAR 0/13 16/00 1/10606 22/021 

 

 

 یابیارز یبرا نیباشد. همچنیم AqQA افزارنرم ،زیرزمینیآب ییایمیش هاییژگیو یابیارز یبرا هیپا یافزارهانرماز  یکی

 می، نسبت جذب سد(Salinity Hazard) یشور(، خطر Magnesium Hazard) میزیآب همانند خطر من یفیک یپارامترها

(Sodium adsorption ratio)می، درصد سد (Na %)عنوانبهکل  ی، سخت (CaCO3 mg/L)ضیقابل تعو می، نسبت سد 

(Exchangeable Sodium Ratio or ESR)ّی، نسبت کل (Kelly ratio) یریو شاخص نفوذپذ (Permeability ratio) 

 . است شدهنییتع یاضیالت راز معاد یو برخ AqQA افزاراز نرم استفاده با ها¬نمونههمه  یبرا
 

 

 SAR, ESR, magnesium hazard, SAR, permeability indexهمانند  یمختلف کشاورز یهاشاخص جینتا

 2در جدول  موردمطالعهمنابع آب منطقه  تیفیک یابیارز یمهم هستند، برا یکشاورز یبرا یاریکه در آب آب Kelly ratioو 

 ست. ا قرارگرفته موردپژوهش

 

 :Magnesium hazard: میزیمن خطر

. غلظت باشدیم magnesium hazard م،یزیخطر من ،یکشاورز یآب برا تیفیک یابیبر ارز مؤثر یاز پارامترها یکی

 ریز با اعمال فرمول میزیدارند. خطر من یو استفاده در کشاورز یاریاهداف آب یآب برا تیفیک نییدر تع یو مهم یاتینقش ح میزیمن

 . باشد¬یم محاسبهقابل

MH = 〖Mg〗^ (2+)/ (〖Ca〗^ (2+) +〖Mg〗 ^ (2+)   ) ×100.                     (1) 

در  میزیمن ادیز ری. مقاد [14]شودیمضر در نظر گرفته م اینامناسب  یکشاورز یاریآب یبرا 50از  شتریب میزیخطر من معموالً

 .[15]اثر خواهد گذاشت  ینامساعد بر محصول ده طوربه ،شودیمکه خاک شورتر  طورهمانآب، 

 

 

 : SARنسبت جذب سدیم 

 یابیارز یبرا جیرا طوربهپارامتر  نی. اکندیم یبررس میزیو من میکلس یهاغلظترا در ارتباط با  میخطر سد SARپارامتر  

 SARن ییبا تع نیرامیبودن منابع آب دشت شسب منا زانیم رونیازا. [17,16] است شدهاستفاده یاریآب یآب برا تیصالح

 :[18]محاسبه شد  ریفرمول زطبق  چاردزیاز فرمول ر SAR یبرا آمدهدستبه ریقرار گرفت. مقاد یموردبررس

SAR = Na/ (√ (Ca + Mg)/2)   (2)                                                                                            
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 یبینوع آثار تخر چیبدون ه یاستفاده کشاورز یبرا موردنظرباشد، آب  10کمتر از  SAR یبرا آمدهدستبه ریمقاد اگر

در نفوذ  یسبب بروز مشکالت تواند¬یم یاریآب یآب برا نیباشد، ا 9 یال 6از  شتریاگر ب SAR ریمقاد ،گریدعبارتبهاست.  قبولقابل

باال  SAR. استفاده مداوم از آب با [20,19] کند جادیا تواند¬می خوردهترکاز نوع متورم شونده و  یرس های¬کخاآب در 

منجر به  میسد ادیخاک شور و غلظت ز لیمنجر به تشک در آبنمک  یباال.غلظت شود¬می¬ذرات خاک  کیزیف بیمنجر به تخر

 SAR ریمقاد نیشتریآورده شده است. ب 2در جدول  نیرامیبع آب دشت شمنا SAR ریمقاد. [21] شودیم ییایتوسعه خاک قل

کمتر از ده  SAR ریمقاد یدارا هاینمونهاست .  شدهمحاسبه 15پارامتر  نینمونه مقدار ا نیا یبراکه  باشد¬یمربوط به نمونه ده م

 ری. در شکل زباشدمیمقدار  نیمونه ده فراتر از ان موردمطالعهمحدوده  یکه برا باشدمی یاریآب یبرا یآب عال تیفیک انگریب

 معرض در ها¬نمونه نیبوده، و ا 6از  شتریب SARقرار دارد، مقدار  ینمونه که در امتداد ساحل 4 یبرا شودیم دهیکه د طورهمان

از  شورآباز نفوذ  ندتوا¬یم دهیپد نیمنطقه شود. علت ا های¬خاک یریدر نفوذپذ یمشکالتساختار خاک و سبب بروز  بتخری

نمونه نامناسب و سه  کیتنها  SAR ازنظرباشد.  اچهیدر هیحاش یرس یهاخاکو  هیرویب کاهش بارش، برداشت اچه،یطرف در

مناسب بودن آب  زانیمختلف بر م یهاونی اثر وانفعاالتفعل یچگونگ نییتع ی. براشودیمداده  صینمونه در معرض خطر تشخ

در  . [18]پالت شده است  3در شکل  لکوکسیو کیسدر نمودار کال ECدر مقابل  SARپارامتر  ،یورزجهت کشا یاریآب

بد، دو نمونه در منطقه بد، دو نمونه در منطقه متوسط و دوازده نمونه در منطقه خوب  یلیدو نمونه در منطقه خ لکوکس،یو اگرامید

بد و بد قرار دارند. در  یلیدر منطقه خ لکوکسینمودار و رقرار دارند، د SARنقشه  درنگیسفکه در منطقه  اینمونهدارند. چهار قرار 

 ریمقادحداکثر و حداقل  بیمتر به ترت یبر سانت منسیکروزیم 700 یال 12830از  ECدارد. مقدار  یاریبس راتییتغ ECپژوهش  نیا

 . باشند¬یرا دارا م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یریشاخص نفوذپذ

آب را  تیفی، کXفرمول  یبرا آمدهدستبه ریرا بر اساس مقاد زیرزمینیآب PI ،Doneen ،یریاساس شاخص نفوذپذ بر

طبق  ،یرینفوذپذآب بر اساس شاخص  تیفیسه کالس مختلف ک.  [22]ردک میبه سه گروه تقس یدر کشاورز یاریاستفاده آبجهت 

 یمصرف کشاورز ی(. کالس اول و دوم برا>%25( و کالس سه )%75-%25الس دوم )( ک%75<: کالس اول ) باشد¬یم ریز یالگو

است. شاخص  شدهداده صینامناسب تشخ %25 یریکالس سه با حداکثر شاخص نفوذپذ کهیدرحال، شدهداده صیمناسب تشخ

 را دارند محاسبه شدند.  تریواالن بر ل یاک یلیکه در آن پارامترها واحد م ریبا اعمال فرمول ز یرینفوذپذ

(Na+ √HCO3)/(Ca + Mg + Na)  × 100.                                                     (3) 

 44.3 هاداده نیا یبرا آمدهدستبه نیانگیکه م باشد¬یدرصد م 73 یال 12 نیب یریشاخص نفوذپذ ریمقاد راتییتغ دامنه

کالس  نیترمناسب. کالس اول که رندیگیمنمونه در کالس دو قرار  14، چهار نمونه در کالس سه و موردمطالعهمنطقه  ی. براباشدیم

-  
- SAR 
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 هاینمونهاست.  شدهمحاسبههر نمونه  یبرا آمدهدستبه PI ریمقاد 2. در جدول ردگییکالس قرار نم نیدر ا اینمونه چیه ،باشدمی

 یسه و دو برا یهاکالس یبندمیتقس، 10. در شکل باشندیمنامناسب  یاریآب ازنظرکه  رندیگیمدر کالس سه قرار  18و  11، 9، 7

نشان  یشکل فالن توسط نمودارهادر  زین یریشاخص نفوذپذ نیانگیاست. حداقل، حداکثر و م قرارگرفته یبندپهنه، مورد PIشاخص 

 است. شدهداده

 

 

 

 :(Kelly’s ratio) ینسبت کل

 Na +/(Ca^(2+) Mg (2+) ) .                             (4).           است شدهمحاسبه رواستفاده از معادله روبه با یکل نسبت

 . [5,23] شوندیممناسب در نظر گرفته  یاریآب ازنظر معموالًباشد،  کیآنها کمتر از  یکلکه نسبت  یآب هاینمونه

 هانمونهدرصد  16.6 یعنی هانمونه 18/3 ،یکل دید ی. در کباشدمی کیاز  رشتیآنها ب یبرا آمدهدستبه ریمقاد 10و  8، 2 هاینمونه

 0.05از  ینسبت کلّ یبرا آمدهدستبه ریدرصد مناسب هستند. مقاد 83.4و  یدر کشاورز یاریآب ینامناسب برا یکلّ یبندطبقه ازنظر

 .باشدمی ریمتغ 2.89 یال

 : %Na میسد درصد

 [9] شدهمحاسبه ریبا استفاده از فرمول ز می. درصد سدباشدمی میخطر سد یمطالعه و بررس یبرا یمپارامتر مه میسد درصد

 . باشدمی تریواالن بر ل یاک یلیم مورداستفادههمه پارامترها، واحد  یبرا نجایو در ا

(Na+K)/(Ca + Mg + Na + K) ×100.                    (5) 

 [15]شود  اهانیو ممکن است باعث عدم رشد گ دهدمیرا کاهش  یرینفوذپذ یاریاف آباهد یآب برا میسد یباال درصد

-60( مجاز، )60-40)( خوب، %40-20) ،ی( عال%20>) میسد ،کندیم یرویپ لیذ یاز الگو میبر اساس سد زیرزمینیآب یبندطبقه .

(، در رده 18و  16، 6، 5، 4، 3)است. در رده اول  شدهیبندطبقهمنطقه در سه رده  هاینمونه. باشدمیمناسب ( نا%100-80( بد و )80%

 نیقرار دارند. بر اساس ا( 10و  8، 2، 1چهار نمونه ) زی( و در رده سوم ن17و  15، 14، 13، 12، 11، 6، 5دوم هم هشت نمونه )

مجاز را دارا  تیفیدرصد ک 22.3خوب و  تیفیک دارای هانمونهدرصد  44.4 ،یعال تیفیک دارای ها¬درصد نمونه 33.3 یبندطبقه

 کلی و خالصه آورده شده است. صورتبهدر جدول زیر، خالصه پارامترهای بحث شده . باشندیم
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-  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ESR 0.666 2.035 0.067 0.18 0.441 0.432 0.041 0.768 0.103 

EC 7240 8000 2880 1530 1240 810 2220 1350 10070 

 

Mg. Hazard 37.4 49.2 26.8 30.1 22.8 43.9 30.8 50.2 30.9 

Salinity Hazard  

SAR 7.26 16 0.383 0.954 1.92 1.44 0.32 3.28 1.44 

 

Kelly Ratio 0.89 2.89 0.08 0.23 0.55 0.59 0.052 1.09 0.13 

 

PI 41 73 28 37 52 58 19 62 12 

 

%Na 40 67 6.5 15.5 31 30.8 4.4 43.5 9.4 

CaCO3 (mg/L) 2972.4 1545.3 820.64 704.55 477.02 278.22 1561.2 456.37 4923.9 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ESR 1.683 0.268 0.309 0.305 0.473 0.488 0.038 0.515 0.201 

EC 10090 12830 1200 700 1200 1100 800 1410 7400 

 

Mg. Hazard 50.7 32.3 38.3 29.9 44.2 41.7 31.9 34.1 25.4 

Salinity Hazard  

SAR 15.2 3.68 1.43 0.967 1.94 1.91 0.127 2.12 2.63 

 

Kelly Ratio 2.41 0.35 0.41 0.39 0.65 0.66 0.05 0.6 0.25 

 

PI 68 23 44 54 55 57 40 55 20 

 

%Na 62.8 21 23.8 23.6 32.4 33.1 3.9 34.6 16.8 

CaCO3 (mg/L) 2051.7 4728.7 532.42 250.7 423.34 384.31 276.22 425.34 3462.7 

 

 

جهت  ه،یاروم اچهیدر یندهکناحاطه هایدشتاز  یکی ن،یرامینمونه مربوط به منابع آب دشت ش 18پژوهش از  نیا در

 ,SAR, ESR , Magnesium Hazardشامل  شدهبررسی یقرار گرفت، که پارامترها یابیمورد ارز یکشاورزمصرف در 
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permeability index, Total Hardness as CaHCO3  وKelly ratio  .سخت گروه در هانمونههمه  یسخت ازنظربودند 

 نامناسب هانمونههمه  م،یزیخطر من ازنظرشود.  یناش تواندمیو کربناته منطقه  یآهک یند که از سازندهاسخت قرار داشت یلیخ الی

 ازنظر. باالبودند یلیباال تا خ یشور دارای هانمونه هیمتوسط و بق یشور ی، فقط دو نمونه دارا [18] یخطر شور ازنظرشدند.  تلقی

نامناسب  تیفیک یچهار نمونه  دارا یریشاخص نفوذپذ یبندطبقه ازنظرنامناسب هستند.  تیفیک یفقط دو نمونه دارا یکلّ یبند-طبقه 

را  یقبل جینتاخالف  یاجهینت م،ی( وجود ندارد. اما، پارامتر درصد سد1خوب )کالس  یلیخ تیفیمناسب و ک تیفیک یرادا هیو بق

دشت  دستنییپاشده باشد. در آخر هم هرچه به سمت  یکوس ناشمع یونی ضیهمانند تعو یهادهیپداز  تواندمیکه  دهدمینشان 

 یکاهش بارش در طاز  تواندمیکه  دهندیمرا نشان  تیفیافت ک یکشاورز یپارامترها شتربی  ازنظر هانمونه ،میشویم کینزد

 ،کندیماز آنها عبور که آب  ایهسنگدشت، و اثر  یانتها یرس یهاخاکو  شورآبنفوذ  ،هیرویببرداشت  شیافزا ر،یاخ یهاسال

 شود. یناش
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